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У статті проаналізовано особливості 
фінансової звітності бюджетних установ, 
що формується відповідно до нових  зако-
нодавчих вимог. Визначено відмінності у 
змісті та структурі фінансової звітності з 
уведенням у дію нового Плану рахунків бух-
галтерського обліку в державному секторі. 
Здійснено оцінку чинного та проектного 
законодавства з питань організації фінансо-
вої звітності бюджетних установ. Узагаль-
нено інформацію щодо методики підготовки 
фінансової звітності бюджетних установ за 
новими правилами та стандартами відпо-
відно до чинної нормативної бази бухгалтер-
ського обліку.
ключові слова: бюджетні установи, фінан-
сова звітність, державний сектор, бухгал-
терський облік, рахунки.

В статье проанализированы особенно-
сти финансовой отчетности бюджетных 
учреждений, которая формируется в соот-
ветствии с новыми законодательными тре-
бованиями. Определены различия в содержа-
нии и структуре финансовой отчетности с 
введением в действие нового Плана счетов 
бухгалтерского учета в государственном 
секторе. Осуществлена  оценка действу-

ющего и проектного законодательства по 
вопросам организации финансовой отчет-
ности бюджетных учреждений. Обобщена 
информация о методике подготовки финан-
совой отчетности бюджетных учреждений 
по новым правилам и стандартам действу-
ющей нормативной базы бухгалтерского 
учета.
ключевые слова: бюджетные учреждения, 
финансовая отчетность, государственный 
сектор, бухгалтерский учет, счета.

The article analyzes peculiarities of finan-
cial reporting of budgetary institutions, which 
is formed in accordance with new legislative 
requirements. Differences are defined in the 
content and structure of financial reports with the 
introduction of the new Chart of Accounts in the 
public sector. The assessment of the current and 
draft legislation on the organization of financial 
reports of budgetary institutions has been made. 
The information generalized on the methodology 
of preparing financial reports of budgetary insti-
tutions according to new rules and standards in 
accordance with the current normative base of 
accounting.
Key words: budgetary institutions, financial 
reporting, public sector, accounting, accounts.

Постановка проблеми.  З  початку  2017  року 
фінансова  звітність  бюджетних  установ  зазнала 
значних змін, що були пов’язані як із запроваджен-
ням у дію нових законодавчих норм і бухгалтерських 
стандартів,  так  і  уведенням  у  дію  нового  Плану 
рахунків бухгалтерського обліку в державному сек-
торі,  який  кардинально  змінив  типову  кореспон-
денцію рахунків та систему облікових рахунків. Не 
менш важливим є  складання фінансової  звітності 
за новими формами, що подані в додатках до Наці-
онального положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 101. Указані нововве-
дення для науковців створили дискусійне поле нау-
кових проблем, а для практиків – об’єктивні труд-
нощі, пов’язані з кардинальними змінами одного з 
найважливіших  елементів  бухгалтерського  обліку 
(рахунків).  Основні  складні  моменти,  котрі  потре-
бують наукового та практичного вирішення випли-
вають  з  потреби  перенесення  залишків  зі  старих 
рахунків  на  нові,  а  також  відповідне  переведення 
статей  звітності.  Остання  також  зазнала  суттєвих 
перетворень  і  змін. У  зв’язку  з цим  існує необхід-
ність дослідження впливу нових законодавчих норм 
і  розроблених  до  них  інструкцій  та  рекомендацій 
на фінансову звітність, що вказує на актуальність, 
перспективність і новизну таких досліджень.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми методики складання звітності бюджет-
них установ висвітлено в працях багатьох вітчизня-

них науковців облікової сфери діяльності бюджет-
них  установ  та  державного  сектору  економіки. 
Зокрема,  можна  виділити  провідних  науковців 
таких, як: Лень В.С., Свірко С.В., Хорунжак Н.М., 
Лучко М.Р., Штимер Л.Т., Сушко Н.І., які вважають 
нормативно-правову  базу  бухгалтерського  обліку 
бюджетних  установ  не  повністю  досконалою  та 
такою,  що  потребує  обговорення  та  доопрацю-
вання. Так у своєму останньому дослідженні Лень 
В.С. критикує типову кореспонденцію субрахунків 
за новим Планом рахунків бухгалтерського обліку 
в державному секторі.

Н.М.  Хорунжак,  оцінюючи  розробку  націо-
нальних стандартів обліку в державному секторі 
та  його  гармонізацію  відповідно  до  міжнарод-
них  стандартів,  цілком  справедливо  зазначає, 
що  найбільш  суттєвою  проблемою  при  цьому 
є  формування  єдиних  форм  звітності,  здатних 
відображати  стан  засобів  і  джерел  різних  як  за 
структурою,  так  і  за  метою  діяльності  суб’єктів 
державного сектору [8, с. 71].

Аналізуючи результати модернізаційних перетво-
рень, Т. Ларикова зазначає, що бухгалтери стикну-
лися не тільки з проблемою переходу на новий план 
рахунків, але й із проблемою перенесення залишків  
зі  старих рахунків  на нові. Не менш важливим,  на 
думку  цього  автора,  є  складання  фінзвітності  за 
новими формами, адже у додатках до НП(С)БОДС 101  
викладено нові форми звітності [2]. 
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Інший науковець, Н.І. Сушко, зауважує, що скла-
дання річної звітності є завершальним етапом облі-
кової  роботи  і  норми  законодавства  щодо  забез-
печення  достовірності  фінансової  та  бюджетної 
звітності обумовлюють відображення в ній інформа-
ції без помилок та перекручень. Це, зауважує вчена, 
вимагає  відповідної  підготовчої  роботи  із  завер-
шення бюджетного періоду,  проведення  інвентари-
зації,  річного  заключення рахунків. Якість цих про-
цесів впливає не лише на достовірність звітності, а 
й на успіх запровадження нової методології бухгал-
терського  обліку,  яка  випливає  з  тих  нововведень, 
які провадяться з початку 2017 року [7, с. 6].

Попри різносторонній розгляд звітності та взяття 
за основу авторських позицій різних її характеристик 
науковці й практики єдині в думці про те, що це над-
звичайно важлива складова загальної інформаційної 
бази  прийняття  управлінських  рішень,  формування 
якої в сучасних умовах супроводжується низкою про-
блем.  У  свою  чергу  посилило  інтерес  науковців  до 
проблеми  формування  фінансової  звітності  також 
затвердження  Наказу  Міністерства  фінансів  Укра-
їни  «Про  затвердження  Порядку  заповнення  форм 
фінансової  звітності  в  державному  секторі  та  Змін 
до Національного положення (стандарту) бухгалтер-
ського  обліку  в  державному  секторі  101  «Подання 
фінансової  звітності»  від  28.02.2017  р.  №307,  що 
містить низку змін і доповнень у порядку заповнення 
форм фінансової звітності в державному секторі [3].

Постановка завдання.  З  огляду  на  існу-
ючі  проблеми  перехідного  періоду,  а  також  вплив 
суб’єктивних і об’єктивних чинників, що позначається 
на рівні та якості виконання бухгалтерами своїх про-
фесійних  обов’язків  є  потреба  у  розвитку  методич-
ного й інструктивного забезпечення обліку та звітності 
бюджетних установ. Попри те, що в наявності є низка 
відповідних оприлюднених матеріалів, невирішеними 
залишаються ряд питань, пов’язаних з формуванням 
звітності. Метою дослідження є узагальнення інфор-
мації про принципи, склад, структуру та методи під-
готовки  фінансової  звітності  бюджетних  установ  за 
новими  правилами  та  стандартами  відповідно  до 
чинної нормативної бази бухгалтерського обліку.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Обліковий  процес  досягає  власної  головної  мети 
завдяки  комплексу  методів,  серед  яких  виділяють 
підсумкове  узагальнення  інформації шляхом  скла-
дання  фінансової  звітності.  Таким  чином,  фінан-
сову  звітність визначають,  як елемент методу бух-
галтерського  обліку  та  його  методичний  прийом. 
Окрім  цього,  як  уже  було  зазначено  вище,  скла-
дання  фінансової  звітності  визнають  заключним 
етапом бухгалтерського обліку та останньою фазою 
обробки  облікової  інформації.  Фінансова  звітність, 
згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» – це бухгалтерська 
звітність,  що  містить  інформацію  про  фінансовий 
стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

господарюючого  суб’єкта  (у  тому  числі  страхової 
компанії)  за  звітний період. Складання  та подання 
фінансової  звітності  є  обов’язковим  для  усіх  уста-
нов  (організацій)  незалежно  від  форми  власності. 
Не виключенням є й бюджетні установи, фінансова 
звітність яких характеризує фінансовий та майновий 
стан, а також відображає результати їх діяльності.

Мета, склад, зміст та принципи підготовки фінан-
сової  звітності  бюджетних  установ  регулюються 
Національним положенням (стандартом) бухгалтер-
ського  обліку  в  державному  секторі  101  «Подання 
фінансової  звітності»,  затвердженому  наказом 
Міністерства  фінансів  України  від  28.12.2009  р.  
№ 1541 (далі – НП(С)БОДС 101). Механізм розкриття 
інформації за статтями фінансової звітності регулю-
ється Порядком заповнення форм фінансової звіт-
ності в державному секторі, затвердженим наказом 
Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307 (далі – Порядок 307).  
Варто  зазначити,  що  до  впровадження  системи 
модернізації  бухгалтерського  обліку  в  державному 
секторі бюджетні установи складали звітність, засто-
совуючи Порядок 44 (Порядок складання бюджетної 
звітності розпорядниками та одержувачами бюджет-
них  коштів),  проте,  з  01.01.2017  року  вони  мають 
керуватися НП(С)БОДС 101. 

Особливостями  фінансової  звітності  бюджет-
них установ є:

−  обов’язковість та державне регламентування, 
що випливає з характеру затвердження бюджету. Регу-
лювання питань методології звітності про виконання  
бюджетів  та  госпрозрахункових  операцій  бюджет-
них  установ  покладено  на  Державну  казначейську 
службу України та Міністерство фінансів України, яке 
суворо регламентує склад і порядок складання звіт-
ності,  розгляд  та  затвердження.  Усі  бюджетні  уста-
нови повинні дотримуватись правил та термінів скла-
дання звітності, подавати її в установленому обсязі. 
Метою  цього  регулювання  є  як  створення  єдиних 
правил ведення бухгалтерського обліку  і  складання 
фінансової звітності, так і їхнє удосконалення;

−  єдність форми та змісту, що дає змогу ста-
тистичного групування та зведення її показників;

−  методологічна  єдність  показників,  яка 
передбачає  єдині  методи  розрахунків  однакових 
звітних показників,  їхнє обов’язкове узгодження з 
відповідними показниками, затвердженими кошто-
рисами та штатними розписами. Це необхідно для 
контролю  за  виконанням  кошторису  установи  на 
всіх рівнях державного та місцевих бюджетів;

−  простота, ясність, доступність та прозорість 
звітності,  які  необхідні  для  широкого  залучення 
всіх  працівників  до  управління,  активізації  люд-
ського фактора;

−  послідовність,  що  закріплює  на  практиці 
поетапність  складання  бухгалтерської  звітності, 
тобто необхідність постійності змісту та форм бух-
галтерського  балансу  і  пояснень  від  одного  звіт-
ного періоду до іншого [1, с. 48].
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Таблиця 1
Періодичність подання форм фінансової звітності

назва форми фінансової звітності
відповідно до нП(с)Бодс 101

Періодичність 
подання

відповідна форма у редакції Порядку 
№ 44 до 07.02.2017 р.

Баланс (ф. № 1-дс) Квартал, рік Баланс (ф. № 1)

Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс) Квартал, рік Звіт про результати фінансової діяльності 
(ф. № 9д, № 9м)

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3-дс) Рік Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал (ф. № 4-дс) Рік Аналогічної форми раніше не існувало
Примітки до фінансової річної звітності (ф. № 5-дс) Рік Пояснювальна записка

Основним  завданням  фінансової  звітності 
бюджетних  установ  є  відображення  стану  майна 
та  результатів  діяльності  під  час  виконання  кошто-
рису.  Іншими словами, фінансова  звітність бюджет-
них  установ  відображає  результати  розпорядження 
коштами та майном держави уповноваженими на це 
суб’єктами відносин у сфері господарювання.

Як  відомо,  звітним  періодом  для  складання 
фінансової  звітності  встановлено 
календарний рік, але, крім того, обу-
мовлено подання проміжної – квар-
тальної або місячної звітностей, що 
складається наростаючим підсумком 
з початку звітного року (п. 7 розділ І  
НП(С)БОДС 101) (табл. 1). 

Як  видно  з  таблиці  1,  у  НП(С)
БОДС 101 форм фінансових  звітів, 
які необхідно було б подавати щомі-
сяця  непередбачено.  Зауважимо, 
що і раніше звітність складали раз у 
квартал та за рік.

Звітні  періоди  для  бюджетних 
установ, що не  повністю відпрацю-
вали календарний рік, фактично не 
змінилися, хоча  і викладені у дещо 
нових формулюваннях:

−  для  новостворених  установ  –  
це  період,  що  не  перевищує  
12 місяців  (з  урахуванням встанов-
лених  термінів  подання фінансової 
звітності  цей  період,  як  і  раніше, 
буде  тривати  з  моменту  створення 
установи  до  закінчення  поточного 
бюджетного року);

− для установ, що ліквідуються, – 
це період з початку року до моменту 
ліквідації [5].

Отже,  за  квартал  відтепер 
потрібно подавати Баланс установи 
станом  на  останній  день  кварталу 
(за І квартал – на 31.03.2017 р.) і Звіт 
про фінансові результати за період з 
1 січня звітного року до останнього 
дня  поточного  кварталу  (за  І  квар-
тал  –  за  період  з  01.01.2017  р.  по 
31.03.2017 р.). До річної фінансової 
звітності  додано ще  одну форму  – 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Етапи та склад робіт при формуванні звітності 
 

Методика: субрахунки доходів і витрат закривають щоквартально на субрахунок 5511 
«Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів». При цьому слід оформити 
відповідні записи у меморіальному ордері №17. Необхідні бухгалтерські записи (відповідно 
до пп. 6.1 і 6.2 Типової кореспонденції рахунків): 

− для закриття рахунків доходів: Дт 7011–7511 – Кт 5511 «Фінансові результати 
виконання кошторису звітного періоду»; 

− для закриття рахунків витрат: Дт 5511 – Кт 8011–8511. 
Одночасно: на кінець року загальний результат виконання кошторису за весь 

бюджетний період (сальдо субрахунку 5511), переносять до накопичених результатів 
виконання кошторису (пп. 6.7, 6.8 Типової кореспонденції): 

− при перевищенні доходів над витратами (профіцит): Дт 5511 – Кт 5512 «Накопичені 
фінансові результати виконання кошторису»;  

− при перевищенні витрат над доходами (дефіцит): Дт 5512 – Кт 5511. 
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Визначення за останній місяць звітного періоду 
в кожному меморіальному ордері підсумків за 
всіма графами і виведення залишків на кінець 
місяця, а також визначення суми оборотів за 
кожним меморіальним ордером. 
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Заключний Звіряння відповідності даних бюджетної і 
фінансової звітності.  
 

Складання Балансу (ф. № 1-дс) 

Складання Звіту про фінансові результати (ф. № 2-дс) 

рис. 1. етапи та склад робіт при формуванні звітності

Джерело: сформовано на основі [6]

Звіт про власний капітал, крім того, Пояснювальну 
записку перетворили на Примітки до річної фінан-
сової звітності (табл. 1).

Враховуючи чинну нормативно-правову базу та 
роз’яснення, що подані Мінфіном, роботу з підго-
товки й обробки даних, перед складанням фінан-
сової звітності можна подати у вигляді певних ета-
пів (рис. 1).



Причорноморські економічні студії

212 Випуск 22. 2017

Така  поетапність  формування  звітності  в 
бюджетних  установах  відповідає  загальній  мето-
дології  бухгалтерського  обліку  в  них,  враховує 
специфіку  визначення  фінансового  результату 
діяльності  та  сприяє  формуванню  обґрунтова-
ної, достовірної та якісної  інформації для потреб 
управління й контролю.

висновки з проведеного дослідження. 
Впровадження  системи  модернізації  обліку 
бюджетних  установ,  а  саме:  нових  правил  і 
національних  стандартів,  призвело  до  значних 
перетворень  у  сфері  бухгалтерського  обліку  та 
фінансової  звітності.  Проте,  необхідним  є  впро-
вадження  заходів,  які  дадуть  змогу  подолати 
наявні недоліки системи бухгалтерського обліку й 
розв’язати нагальні проблеми у бюджетній сфері, 
сфері державних фінансів та в  інших складових 
системи державного  управління й  удосконалити 
систему фінансової звітності. Адже для забезпе-
чення єдності в підходах, співставності показни-
ків і використання даних фінансової звітності для 
прийняття управлінських рішень, спрямованих на 
оптимізацію діяльності  та  ресурсовикористання, 
необхідний зважений підхід до змісту методичних 
рекомендацій  та роз’яснень щодо особливостей 
її  складання  та  подання.  Це  своєю  чергою  не 
лише  спростить  процес  складання  звітності,  а 
й  вирішить проблему сумісності  та адекватності 
відображення  у  ній  інформації  про  активи  та 
пасиви  суб’єктів  державного  сектору  відповідно 
до їх сутнісних характеристик. 
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